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نظرة عامة على االستدامة.1



وهي مدرجة ،1980تم تأسیسها عام الوطنیة للتأمینات العامة هي شر�ة تأمین مرموقة 
.في سوق دبي المالي وتتخذ من دبي �اإلمارات العر�یة المتحدة مقًرا لها

تطلبات كما أنها شر�ة تأمینات ُمّركبة، تقدم العدید من برامج التأمین التي تلبي م
وتشمل مجموعة منتجات الوطنیة للتأمینات العامة .العمالء من األفراد إلى الشر�ات

كما أن الشر�ة مرخصة من هیئة الصحة برامج للتأمین على الحیاة وعلى غیر الحیاة،
رنامج المنافع ، مما یتیح للشر�ة االكتتاب في ب"شر�ة تأمین مشار�ة"بدبي �اعتبارها 

وتحظى الشر�ة بتواجد في أر�عة إمارات من خالل .األساسیة لدى هیئة الصحة بدبي
.ثمانیة أفرع

حقوق من حیث القوة المالیة من شر�ة إ�ه ام �ست مع " -A"تحظى الشر�ة بتصنیف 
ءة وتحتفظ الشر�ة �فائض قوي في المال.ملیون درهم إماراتي494البالغةالمساهمین

وهي مدعومة �اتفاقیات إعادة التأمین من شر�اتالمالیة وتحظى �قاعدة رأسمالیة �افیة،
ك كما تضم قاعدة مساهمینا الرئیسیین بنو ،Aإعادة تأمین دولیة حاصلة على تصنیف 

ي وشر�ات مرموقة مثل دب) بنك اإلمارات دبي الوطني و�نك دبي التجاري (قو�ة 
.لالستثمار

تلتزم بتطبیق لحو�مة و لواألخالقیات األفضلمارسات، بوصفها �یانًا، المُتقّدر الشر�ة
أهدافها حقیق�ما �ضمن تللحو�مة البیئة واالجتماعیة والمؤسسیة معقولةاستراتیجیة 

.البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة

نبذة عن الشر�ة
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رسالة الرئیس التنفیذي
البیئیةالحو�مةحولالعامةللتأمیناتالوطنیةللشر�ةتقر�رأولأقدمأنللغا�ةو�سعدنيالوثیقة،هذهلقراءتحیاتي�أرق أتقّدم

.والمؤسسیةواالجتماعیة
بین�الثقةیرالجدالشر�كمكانةاكتسبناالفترة،هذهوخاللعقود،أر�عةمنذالمتحدةالعر�یةاإلماراتفيخدماتنانقدم

مجتمع،والومساهموناعمالؤناإ�اناأوالهاالتيالثقة�بیر،�شكلالشر�ة،ُتقدرحیث.لدیناالقّیمینالعالقةذاتاألطراف
.العالقةذاتاألطرافوعافیةصحةعلى�الحفاظملتزمینونظل
جاهز�ةهشاشةمدىعن)19-كوفید(�ورونافیروس�شففقدمثیل،لها�سبقلمصعبةتحد�ات2020عامشهد

د�اتوالتح�ورونافیروسشكّلهاالتيالتحد�اتمعالتعاملجانبو�لى.الطارئةاألزماتتلكمثللمواجهةالعالمواستعداد
.المناخیةیراتوالتغالسیبرانیةوالتهدیداتالرقميالتحولعلىالمترتبةالتحد�اتمواجهةنواصلعام،�شكلالصحیة
نفسوفياألزمات،أوقاتخاللالشر�ةمرونةعلىالحفاظَضِمنفّعالحو�مةهیكلالعامةللتأمیناتالوطنیةوضعت
للمالءة�افٍ مالرأسعلى�الحفاظالشر�ةوتلتزم.المعنیینالعالقةذاتواألطرافللمساهمینقو�ةنتائجحققالوقت

العامةللتأمیناتالوطنیةإدارةمجلس�ضم.الوثیقةحاملمصالحلحما�ةالعمومیةمیزانیتهاقوةتعز�زوستواصلالمالیة،
المدى،طو�لةؤ�تهاور الشر�ةاستراتیجیةلتوجیهمتنوعةوخبراتتعلیمیةخلفیاتذوي أعضاءالمعنیةاإلدارةمجلسولجان
وما2021لعامةاإلدار مجلسیدعمهاالتيالرئیسیةاألهدافأحد�اعتبارهاوالمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةالحو�مةوتأتي
.�عده
فيدامةالمستللتنمیةالمتحدةاألممأهدافدمجعلىنعملفإنناأعمالنا،صمیمفيدائًما�انتاالستدامةأنحینفي

لبیئیةاالحو�مةأهدافتحقیقنحووالتزامناجهودناعلىالضوءالتقر�رهذاو�لقي.وعملیاتنالخدماتناالرئیسیةالمجاالت
مواصلةعاتقناعلىنأخذثمومنالعمالء،خدماتتقد�مفيالر�ادةتحقیقنحوالشر�ةتسعى.والمؤسسیةواالجتماعیة

مستقبللبناءاالستدامةجهودبذلمواصلةإلى2021عامفيونتطلع.العمیلرحلةلتعز�زوالتقنیاتاألفرادفياالستثمار
.لدیناالعالقةذاتولألطرافلمجتمعاتناأفضل

د�تور عبد الزهرة عبدهللا علي التر�ي
الرئیس التنفیذي

)الوطنیة للتأمینات العامة(المفّوض �التوقیع 
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2020تقر�ر االستدامة 

األممتهاأعلنالتيالمستدامةالتنمیة�أهدافوتؤمن�شدةالعامةللتأمیناتالوطنیةتؤ�د
واالجتماعیةئیةوالبیاالقتصاد�ةالتحد�اتأكبرمعللتعاملاألهدافهذهتحدیدتمفقد.المتحدة

.العالمفي
التقار�رإعدادعاییرمفیها�ماالمحددة�المعاییرااللتزاملضمانالشر�ةجهودالتقر�رهذایوثِّق

لدولةاالستدامةو�رشادات)SDGs(المستدامةالمتحدةاألمموأهداف)GRI(العالمیة
إلماراتادولةتطلعاتمعتتماشى�حیثلدینااالستدامةلجهودالتخطیطتموقد.اإلمارات

البیئةعلىفاظالحمعوالتقنیة�االبتكارمدفوًعااإلنتاجیة،عالياقتصادبناءنحووطموحاتها
ةواالجتماعیالبیئیةالحو�مةدلیلأ�ًضاراعیناكما.االجتماعیةوالتنمیةاالقتصادوتعز�ز

لبرنامجالتوجیهیةالمبادئأساسعلىالمعدة1"المستدامالتأمینمبادئ"بـالمتعلقوالمؤسسیة
.للبیئةالمتحدةاألمم

یئة، ، وقد أعده فر�ق من ممثلي شر�ات التأمین متعددة الجنسیات، و�رنامج األمم المتحدة للب2020تم نشر هذا التقر�ر في یونیو -1
.و�لیات إدارة األعمال الرائدة

علىلرسمياالطا�عإضفاءعلىحالًیاالشر�ةوتعملاالستدامة،عنُنِعّدهتقر�رأولهوهذاألننظًرا
،تطلعیةیاناتبعلى�حتوي التقر�رهذافإنوالمؤسسیة،واالجتماعیةالبیئیةالحو�مةصعیدعلىجهودها

االستدامة�خصمافينهجنایتمیز.االستدامة�شأنأهدافهالتحقیقعملیاتتصمیمالشر�ةتعتزمحیث
لتسلیطالتقر�رهذاإعدادتموقد.النسبیةاألهمیةوافتراضاتللمخاطرالموجزتقییمناإلىاستناّدا�الدینامیكیة

أيلتحدیثالتزاماتأيالعامةللتأمیناتالوطنیةتتحملال.التزامنالتوضیحونوا�اناجهودناعلىالضوء
أسهمفيللتعاملتوصیةأودعوة�اعتبارهالتقر�رهذاتفسیرینبغيوال.التقر�رهذافيواردةمعلومات
ته،طبیع�انتأً�اضرر،أوخسارةأيعنمسؤولیةأيتتحملالالشر�ةأنكما.العامةللتأمیناتالوطنیة

.التقر�رهذااستخدام�سببینشأ
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منهجیة االستدامة لدینا
 سسیة لدینا البیئیة واالجتماعیة والمؤ الحو�مةترتبط استراتیجیة

وتعمل الشر�ة على تشكیل لجنة .�استراتیجیة األعمال الشاملة
بیئیة الالحو�مةواإلشراف على مبادرات اإلستراتیجیاتلوضع 

حیث من المقرر أن تضم واالجتماعیة والمؤسسیة ذات الصلة،
.لیةتلك اللجنة قادة من الوحدات اإلدار�ة التنفیذ�ة والتشغی

 بیئیة ال�الحو�مةسیتم إنشاء اللجنة إلدارة المسائل المتعلقة
ملیات واالجتماعیة والمؤسسیة ولضمان دمجها �شكل فعال في ع

�اإلضافة إلى ذلك، ستكون اللجنة مسؤولة عن.أعمال الشر�ة
سیة للشر�ة البیئیة واالجتماعیة والمؤسالحو�مةمراجعة استراتیجیة 

قق وستتولى اللجنة مراقبة التقدم المح.وقیاس التقدم المحقق فیها
ى المسار في المشار�ع المختلفة للتأكد من أن الشر�ة ال تزال عل

ة البیئیة واالجتماعیالحو�مةالصحیح نحو تحقیق أهداف 
ة إلى لجنة كما سیتم تكلیف اللجنة بتقد�م تقار�ر دور�.والمؤسسیة

.الترشیحات والمكافآت التا�عة لمجلس اإلدارة

 سسیة لدى البیئیة واالجتماعیة والمؤ الحو�مةتستند استراتیجیة
التر�یز على الصحة العامة لألطراف:الشر�ة إلى األسس التالیة

ة للبیئة، ذات العالقة، والعملیات الخضراء، واالستثمارات الصد�ق
.المستدامةوالحو�مةواألفراد، 
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إطار االستدامة لدى الشر�ة

والتطو�رالتدر�ب
وخارجها،الشر�ةداخلللموظفینتدر�ببرامجتقد�م
للموظفینالر�اضیةاألنشطةتمو�ل

خصوصیة البیانات
قوي،أمانإدارةنظامتنفیذ
 ماتمراجعات دور�ة من قبل مستشاري تقنیة المعلو

الرقميالتحّول
عمالءللاإلنترنتعبراإللكترونیةالبوا�اتمثلحلولتنفیذ

الخدمات،ومقدميوالوسطاء
انتظامداتالمستنتقد�مالملفات،الورقیة،غیرالتأمینوثائق�
ظفینللمو المنزلیةاالستخدامواجهاتخاللمنالعملتوفیر

المناخیةالمخاطر
خاللمنلدیناالبیئياألثرمنالحد
تالنفا�اتدو�رو�عادةوالمیاهللطاقةالفّعالاالستخدام
االستدامةوتعز�زالورق استخداموتقلیلالخضراءالمنتجاتدعم

البیئیة

والشمولالتنوع
ار�ةاإلداألدوارفيالقیاديالمرأة دورعلىالتر�یز

الجنسینبینالمساواة لضمانالمبذولةوالجهود
المتوازن العرقيالتنوعضمان
أولنوعاأساسعلىالمنتجاتتسعیرفيالتمییزعدم

الجنسیات

المجتمعیةالمسؤولیة
الثدي�سرطانالتوعیةحمالت
للموظفین19-�وفیدلقاحاتتقد�متنظیم

واألصدقاءوالعائالت

العمیلرحلة
طوال�عملالعمالءلخدمةاتصالمر�ز

األسبوعمداروعلىالیوم
العمالءرضالقیاساآلراءمراجعة

المساهمون 
المستثمر�نلعالقاتمخصصةموارد
المحددةالمواعیدفيالمالیةالمعلوماتنشر
بهاُمطالبغیراألر�احتوز�عاتدفعمتا�عة
المساهمینملكیةحقوق فيمتسقةز�ادة

الحو�مة
مجلسللجانوتواجدللحو�مةسلیمإطار

�الحو�مة،المعنیةاإلدار�ةالوحدات/اإلدارة
لفاتالمخاعناإلبالغوسیاسةالسلوكقواعدمدونة

أخالقیةأعمالممارساتلضمان
قوي امتثالإطارتنفیذ

البیئیة الحو�مة
ةواالجتماعیة والمؤسسی

التحّول الرقميالمخاطر المناخیة

خصوصیة البیانات

المساهمون 

رحلة العمیل

رالتدر�ب والتطو�

الحو�مة

المسؤولیة 
المجتمعیة

التنوع والشمول

:إطار االستدامة/ من أجل إجراء تقییم األهمیة النسبیة، قمنا بتحدید وتوثیق عوامل 
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و�اتالتعاون مع األطراف ذات العالقة واألول-البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة الحو�مة

منناُتمكنالتيوالمناقشاتالمستمرةالمشار�ةخاللومناالستدامةعواملإلىاستناًداوذلك.النسبیةاألهمیةلتقییمضروري أمرالعالقةذاتاألطرافتحدید�عد
.اآلخر�نعالقةالذاتواألطرافالتنظیمیةوالجهاتوالموظفینوالموردیناألعمالوشر�اءومساهمیناعمالئناواهتماماتتوقعاتوتلبیةمستدام�شكلالعمل

منتجات وممارسات وتور�د مستدام
االبتكار
حما�ة حقوق حامل الوثیقة

مقدمو الخدمات/ الموردون 
ممارسات عمل أخالقیة
تسو�ة المستحقات في موعدها
تعامالت نز�هة وشفافة

الجهات التنظیمیة، المجتمع
الموظف

اإلعالم/ األقران 

ز�ادة التعاون واالمتثال التام
اتصال منتظم وشفافیة
توفیر وظائف واستقرار

تبادل المعلومات
تسو�ة الذمم المدینة في موعدها
تفاعل منتظم وشفافیة
ضمان التواجد عبر وسائل التواصل االجتماعي

المستهلكون  المساهمون / المستثمرون 
 البیئیة واالجتماعیة الحو�مةإعداد تقار�ر حول

والمؤسسیة متوافقة مع األطر الخارجیة
 ة البیئیة واالجتماعیالحو�مةهیاكل شفافة إلدارة

والمؤسسیة
رةتبني أفضل الممارسات العالمیة في مرحلة مبك

ن، والمساواة تنوع القوى العاملة، �ما في ذلك بین �بار التنفیذیی
والشمول

التدر�ب والتطو�ر، والموازنة بین العمل والحیاة
الصحة والسالمة والعافیة
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ماعیة والمؤسسیةالبیئیة واالجت�الحو�مةالمخاطر الرئیسیة المتعلقة -تقییم األهمیة النسبیة 

مواصلةنعتزم.والمؤسسیةةواالجتماعیالبیئیة�الحو�مةالمتعلقةالرئیسیةالمخاطروتحدیدالعالقةذاتاألطرافتوقعاتلفهمالنسبیةاألهمیةتقییمإجراءتم
اًدااستنفرق إحداثفیها�مكنناالتيالمجاالتعلىجهودناتر�یزنعید.الماد�ةالعناصرهذهمالءمةمدىلتقییمالرئیسیینالعالقةذاتاألطرافمعالتعامل

.النسبیةاألهمیةتقییمعملیةنتائجإلى
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أولو�ة علیا
التغییر المناخي والكوارث 1

خصوصیة البیانات وأمن المعلومات 2
الجائحة والعافیة والصحة 3

أولو�ة متوسطة
التنوع والشمول 5

المؤسسیةالحو�مة 6
األخالقیات واالحتیال والسلوك المهني 7

التحّول الرقمي 4

أولو�ة منخفضة
السمعة8

العملیات الخضراء9

1

2

10
11

التدر�ب والتطو�ر
المشتر�ات المستدامة
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أبرز المالمح المالیة والتشغیلیة-2020عام 

دفع توز�عات األر�اح �انتظام للمساهمین

2016 2017 2018 2019 2020

أر�اح السهم

أر�اح السهم

العائد على حقوق 
المساهمین

أداء تشغیلي سلیم

األر�اح المحتجزة

ملیون درهم579إجمالي األقساط المكتتبة 

ملیون درهم14إیرادات االستثمارات 

ملیار درهم1.4إجمالي األصول 

أداء مالي قوي 

ملیون درهم46.1صافي األر�اح 

ملیون درهم285إجمالي المطالبات التي تم تسو�تها 

ملیون درهم48األر�اح التشغیلیة 

درهم0.31

درهم0.15

9.4%

ملیون درهم186

11

المبلغ �الملیون درهم إماراتي

ملیون 5

ملیون 10

ملیون 15

ملیون 20

ملیون 25

15

22 22
18
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تحقیق الر�ح لمساهمینا

ملیون درهم494المساهمینحقوق 

11

15

2222

18
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ومن.أعمالهامنختلفةمجوانبفيوالمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةالحو�مةمعاییرلدمجاستباقًیانهًجاالشر�ةتتبنىاالستدامة،أداءتحسینضمانأجلمن
الشر�ةتعمل.تقار�رالو�عدادواالستراتیجیاتالمخاطرو�دارةالمؤسسیةوالحو�مة)والمطالباتاالكتتاب(األساسیةعملیاتناوالتكاملالدمجهذا�شملأنالمقرر

وعملیاتالخدماتعروضخاللمنالمطلوبالتأثیرتحقیقمننتمكنحتىعلیهاوالتر�یزالمتحدةاألممحددتهاالتيالمستدامةالتنمیةأهدافمراجعةعلى
.التقر�رهذامنمختلفةأجزاءفيالصلةوذاتالمطبقةالمستدامةالتنمیةأهدافتِرد.واالستثماراتاألعمال

12

17المتحدةاألممحددت"
169ولالستدامةهدفا
تحقیقأجلمنغا�ة

مةالالز الرئیسیةاألهداف
حةوالصالعافیةلتحسین
".العالمفيالعامة

البیئةالمجتمع، األطراف ذات العالقةالمسؤولةالحو�مة
28صفحة 18صفحة 13صفحة 

12



المسؤولةالحو�مة.2



الحو�مةهیكل 

وتعمل.مالاألعنزاهةعلىوالحفاظمستدامةقیمةلخلقحیوً�اأمًراالفعالةالحو�مةتعتبر
جهودنجاحمسارتحددوالتيالمؤسسیة،الحو�مةمنمستوى أعلىتحقیقبهدفالشر�ة

وأفضلالمؤسسیةالحو�مةلقواعدالكاملاالمتثالالشر�ةضِمنتوقد.لدینااالستدامة
.الممارسات

الشر�ةنشروتالمؤسسیة،الحو�مةممارساتتنفیذعنالمسؤولیةالشر�ةإدارةمجلسیتولى
وموقع)www.ngi.ae(اإللكترونيالموقععلىیتوفروالذيالمؤسسیة،الحو�مةحولتقر�ًرا
.)(www.dfm.aeالماليدبيسوق 

وما2021لعامللشر�ةةالرئیسیاإلستراتیجیةاألهدافأحد�اعتبارهاعلیهاوأّكد"والمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةالحو�مةعنالمسؤولیة"اإلدارةمجلسناقش
المتعلقةالمسائلفيالمحققالتقدم�شأناإلدارةمجلسإلىتقار�رترفعأنالمقررمنوالتيوالمؤسسیة،واالجتماعیةالبیئیةالحو�مةلجنةتشكیلسیتم.�عده

إدارةستراتیجیةإفياالعتبارفيووضعها�عنا�ةالمتحدةاألممحددتهاالتيالمستدامةالتنمیةأهدافتحلیلسیتمكما.والمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیة�الحو�مة
.للشر�ةوالمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةالحو�مةوسیاسةالمؤسسیةالمخاطر

هدف التنمیة المستدامة 
الخامس

المساواة بین الجنسین

رهدف التنمیة المستدامة العاش
الحد من أوجه عدم المساواة 

س هدف التنمیة المستدامة الساد
عشر

السالم والعدل والمؤسسات القو�ة

1414
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الحو�مةهیكل 

15

.ینالمستقلاألعضاءأغلبیةمنالشر�ةإدارةمجلسیتكون 
."للشر�ةاالستدامةاستراتیجیةالمجلسو�عتمد

مجلس إدارة مستقل

وقد قامت الشر�ة بتشكیل لجان؛ مثل لجنة تدقیق مجلس .وتنفیذهالحو�مةیؤدي مجلس إدارة الشر�ة واللجان التنفیذ�ة بها دوًرا فّعاًال في اإلشراف على إطار 
كما تم وضع اختصاصات محددة على أساس ر�ع سنوي على األقل،عاتهااتمجحیث تعقد هذه اللجان ااإلدارة ولجنة االستثمار ولجنة الترشیحات والمكافآت،

.لحسن سیر عمل هذه اللجان

لجان مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

لجنة الترشیحات والمكافآت

لجنة االستثمار

اإلدار�ةاللجان 

التدقیق
االمتثالإدارة المخاطرالداخلي

لجنة التدقیق

لجان مجلس اإلدارة

البیئیة الحو�مةلجنة 
)مقترحة(واالجتماعیة والمؤسسیة 

اللجنة التنفیذ�ة

لجنة المخاطر

15



لدیناالحو�مةنموذج 

ذج تتبع الوطنیة للتأمینات العامة وُتطبق نمو "
الذي صاغه " خطوط الدفاع الثالثة"ذو الحو�مة

".معهد المدققین الداخلیین

د والتشاور أنشأت الشر�ة وحدات رقابیة رئیسیة للرص
�مة�الحو وتقد�م التقار�ر عن المخاطر المتعلقة 

واثیق تم تحدید م.  والمخاطر التشغیلیة الرئیسیة
وخطوط إبالغ واضحة لضمان الشفافیة 

.واالستقاللیة

بیئة الرقا�ة لدینا

إطار الرقا�ة الداخلیة
وتطبق الشر�ة سیاسات و�جراءات موثقة جیًدا لتوجیه عملیات.وأكملت المرحلة األولى من تحلیل الثغرات) COSO(�وزوتبنت الشر�ة إطار الرقا�ة الداخلیة وفق مفهوم 

.األعمال وضمان فعالیة الرقا�ة

نظام أخالقیات وعمل راسخ
:حددت الشر�ة ونفذت سیاسات تتعلق �السلوك األخالقي والشفافیة

آلیة اإلبالغ عن المخالفاتسیاسة التداول الداخليسیاسة االحتیالمدونة قواعد السلوك
16

النزاهة، والقیادة، والشفافیة:تضمن ما یلي

اإلدارة التنفیذ�ة

المدقق الخارجي

عة لجنة التدقیق التا�(مجلس إدارة الشر�ة الوطنیة للتأمینات العامة 
)للمجلس

ا�ة تدابیر الرق
الداخلیة

ضوا�ط اإلدارة

الجهة 
)

الجهات
 (

التنظیمیة

خط الدفاع األول
إدارة الشؤون المالیة

إدارة المخاطر

االمتثال

أمن تقنیة المعلومات

خط الدفاع الثالثخط الدفاع الثاني

إدارة التدقیق الداخلي

16



أسس الرقا�ة-الحو�مة

مال ة المتعلقة �األعتبنت الشر�ة نهًجا مأموًنا ومسؤوًال ومستقبلًیا إلدارة المخاطر، وتوجد إدارة للمخاطر تعمل على تقییم المخاطر الرئیسی
ن وتقیِّم اإلدارة �شكل دوري حالة اإلجراءات المتخذة للتخفیف م.البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة�الحو�مةوالتنظیمیة؛ �ما فیها المخاطر المتعلقة 

ات البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة في إدارة المخاطر وممارسالحو�مةتعتزم الشر�ة تحدید ودمج المخاوف �شأن .حدة المخاطر واإلبالغ
.االكتتاب

إدارة المخاطر

البیئیة واالجتماعیة الحو�مةواستناًدا إلى سیاسة .تراجع إدارة االمتثال جوانب االمتثال التنظیمي، وُتقّیم حالة االمتثال لتحقیق االلتزام التام
.مؤسسیةالبیئیة واالجتماعیة والالحو�مةوالمؤسسیة ومتطلبات رفع التقار�ر، تضمن إدارة االمتثال مراجعة متطلبات االمتثال في 

االمتثال

االمتثالو�یئةرالمخاطو�دارةاألعماللعملیاتاألهمیة�الغةمراجعاتإلجراءالمهرة�الموظفینوتزو�دهاللتدقیقمستقلةإدارةإنشاءیتم
�مبادراتالخاصاالمتثالعلىستر�زالداخليالتدقیقمراجعاتفإن،2021لعامالعملخطةفيأساسًیاعنصًرالكونهاونظًرا.الشاملة
.والمؤسسیةواالجتماعیةالبیئیةالحو�مة

التدقیق الداخلي

وتتیح آلیة .متثالتوجد آلیة لإلبالغ عن المخالفات لتلقي نصائح أو شكاوى مجهولة المصدر تتعلق �االحتیال المحتمل أو انتهاكات اال
.اإلبالغ عن المخالفات للمبلغین الوصول إلى مجلس إدارة الشر�ة

آلیة اإلبالغ عن المخالفات

1717
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دعمنا المتواصل للعمالء أو األفراد

19

ومن ّثم تأخذ الشر�ة على عاتقها مواصلة االلتزام بدعم .عاًما صعًبا، حیث تسبب في خسائر �بیرة في الصحة والحیاة والعمالة2020كان عام 
.عمالئنا الكرام خالل األزمة المستمرة لفیروس �ورونا

خصومات عدم 
ینالمطالبة للسائق

الجیدین من أجل 
تعزیز السالمة 

على الطریق

أسعار تفضیلیة 
للمخاطر المتعلقة 

بالممتلكات 
الخضراء

التزام تام بلوائح 
األمم المتحدة 
ومكتب مراقبة 

األصول األجنبیة 
وقوائم العقوبات

رعایة الدوري 
الممتاز الھندي في 

.2020عام 
توزیع قسائم على 

الفائزین في 
منافسات الدوري 

الممتاز الھندي

استبعاد المخاطر 
الشدیدة بشكل 
صارم بما فیھا 

المخاطر النوویة 
ومخاطر 

األسبستوس 
والفحم،

ل مطالبات عن  تحمُّ
فیروس كورونا 

ملیون 21بمبلغ 
درھم إماراتي 

2020خالل عام 
بما فیھا المطالبات 
الطبیة والتأمین 

على الحیاة 
والمطالبات العامة

 یوفر تطبیقNGI للعمالء
الطبیین موقع العیادة 

وتخطیط معلومات الشبكة

الوطنیة(NGIتطبیق 
)للتأمینات العامة

ي تجدید الموقع اإللكترون
محّسنةللشركة لتوفیر تجربة

الموقع اإللكتروني

 خدمة العمالء على مدار
الساعة طوال أیام األسبوع،

المساعدة في حاالت 
الطوارئ وعلى الطریق 

لعمالء التأمین على 
السیارات

خدمات الطوارئ
على الطریق

ن بوابة إلكترونیة لتأمی
تجربة سلسة -األفراد 
للعمیل

بوابات إلكترونیة

التعامل مع جمیع شكاوى
العمالء من ھیئة التأمین 

وھیئة الصحة بدبي ضمن
معاییر الوقت المطلوب 

لإلنجاز المحددة

معالجة الشكاوى

19



2020جهود التوعیة الصحیة للعمالء في 

دارةإبشأنوالتوعیةللوقایةحمالت
العمالسكنداخلالسكريمرض

نماألساسیةالوثیقةحامليلألعضاء
بدبيالصحةھیئة

حملة للوقایة والتوعیة حول إدارة
اإلجھاد ألعضائنا

متالتيكورونابفیروسالتوعیة
مافیأعضائنالجمیعفعلیًاإجراؤھا

وإرشاداتالمنزليبالعزلیتعلق
ھیئةعنالصادرةالصحيالحجر
بدبيالصحة

إدارة(كورونابفیروسالتوعیة
وإعادةواالختبار،الوثیق،االتصال
المواردقادةإلىالموجھة)االختبار
محددینعمالءبشأنالبشریة

وناكورفیروساختبارإجراءتنظیم
عافیةالإلدارةالعمیلمقرفيالموقعفي

واألمراض

سنويصحيفحصترتیب
عةكمنفبھذایتمتعونالذینلألعضاء

وثائقھمفيإضافیة

20

و�لخص .التأمین التا�عین لناُ�حتِّم وضع الشر�ة، �اعتبارها شر�ة رائدة في مجال التأمین الصحي، علینا أن نقر �مسؤولیتنا تجاه حاملي وثائق
:ما یلي جهودنا تجاه المؤمن علیهم

20



استجابتنا المقدرة-فیروس �ورونا 

.توفیر تسهیالت العمل عن �عد لضمان استمرار�ة العملیات

لقد.األزماتتلكمثللمواجهةالعالمجاهز�ةهشاشةعنو�شف�وروناجائحةتفشي2020عامشهد
سیماالتدامة،المسالتنمیةأهداف�خصفیماالمتحدةلألممالسا�قةاإلنجازات�شدة�ورنافیروستفشيأعاق
مانلضالتالیة�الطر�قةالعامةللتأمیناتالوطنیةاستجابتوقد.والتعلیمالصحیةوالرعا�ة�الفقرالمتعلقةتلك

:موظفیناوعافیةالخدمةاستمرار�ة

روس، ال تزال عرض وثائق تأمین على السیارات مخفضة نظًرا النخفاض حر�ة األشخاص خالل تفشي الفی
.أسعار التجزئة للسیارات منخفضة �شكل �بیر

.العملمنصاتفيالكافيالتباعدوضمانالعملألماكنالمتكررالتعقیم

حققت .وظفینابرنامج لقاح میسر للموظفین وعائالتهم في المنزل لضمان معدل أسرع وأعلى للتطعیم بین م
.٪ من الموظفین في المنزل85٪ بینما تم تلقیح 100الوطنیة للتأمینات العامة معدل تطعیم 

یة من أجل ز�ادة االستثمارات في أمن تقنیة المعلومات واألجهزة لمعالجة أمن البیانات والمخاطر اإللكترون
.تفعیل خطة استمرار�ة العمل خالل فترة اإلغالق لخدمة العمالء �سالسة.حما�ة بیانات عمالئنا

.التحو�ل الرقمي لعملیات خدمات االكتتاب والوثائق

.حیةتغطیة المطالبات الصحیة الخاصة �فیروس �ورونا وتسو�ات المسار السر�ع للمطالبات الص

".االستشارات عن ُ�عد"تغطیة وتسهیل مطالبات 
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الجوائز التي حصلت علیها الوطنیة للتأمینات العامة

ر�ةالشفئة"جائزةعلىالشر�ةحصلت
الحلصالذممتسو�ةمجالفيالمتمیزة
."2020لعامالتأمینشر�ات

ات دفع المطالبمن حیث سرعة من ِقبل إ�ه ام �ست، فإننا نحظى �سمعة طیبة بین قطاع التأمین في اإلمارات " -A"نظًرا ألننا شر�ة تأمین مصنفة 

".2020فئة الشر�ة المتمیزة في مجال تسو�ة الذمم لصالح شر�ات التأمین لعام "منحت هیئة التأمین اإلماراتیة الشر�ة جائزة 

سمعة طیبة في تسو�ة المطالبات

22



شر�اؤنا-الموظفون 

الكهم تدعم بیئة العمل والممارسات المطبقة في الشر�ة الموظفین من خالل التأكد من امت
وتتمثل األهداف .للمهارات األساسیة لخدمة األطراف ذات العالقة وتطو�رهم لتلك األهداف

ب واالحتفاظ بها، األساسیة الستراتیجیة الموارد البشر�ة في الشر�ة في استقطاب أفضل المواه
إننا نشجع وفي حین أن رفاه الموظفین �ظل محور تر�یزنا الرئیسي، ف.وتعز�ز التنوع والمساواة 

.نونعزز ثقافة العمل المستدامة والتوازن بین العمل والحیاة والصحة العامة للموظفی

هدف التنمیة المستدامة
الثالث

الصحة الجیدة والرفاه

هدف التنمیة المستدامة
الخامس

المساواة بین الجنسین

هدف التنمیة المستدامة
الرا�ع

التعلیم الجید

هدف التنمیة المستدامة
الثامن

العمل الالئق والنمو االقتصادي

هدف التنمیة المستدامة
العاشر

الحد من أوجه عدم المساواة 
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تنوع وتكو�ن قوتنا العاملة

الفلبین

جنوب آسیا

مصر

إجمالي الموظفین
353

إناث34%
ذ�ور66%

أنثىذ�رالعدد/ الفئة العمر�ة 
30-182520
45-3014771
60-455725

6053أكبر من 
234119اإلجمالي

الفلبین

جنوب آسیا

أخرى 

اإلمارات

األردن

جنسیة مختلفة24

24

62%

لةتنوع القوة العام

11%

5%

4%

13%

5%

ص وتستمد جنسیة، فإن بیئة العمل وممارسات التوظیف في الوطنیة للتأمینات العامة تعزز تكافؤ الفر 24�فضل قوتنا العاملة التي تتألف من أكثر من 
ا بدرجة و�ینما تلتزم الشر�ة �متطلبات التوطین، فإننا نرفع �ل عام معاییرن.إلهامها من رؤ�ة دولة اإلمارات العر�یة المتحدة المتمثلة في التسامح والتنوع

.أعلى

فرص شاملة ومتساو�ة وقوة عاملة متنوعة
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رفاه الموظفین

فالوطنیة .مهم �شكل عافي إطار التزامنا في الوطنیة للتأمینات العامة بتقد�م عروض قیمة لعمالئنا ومساهمینا، فإننا نؤ�د على أهمیة موظفینا ورفاهیت
.و أكثرللتأمینات العامة هي واحدة من الشر�ات القلیلة التي لدیها معدالت تناقص ضئیلة ولدینا موظفین �عملون معنا ألكثر من عقدین أ

!الصحة والرفاه المالي

 توفیر تأمین صحي شامل للموظفین/
المعالین

میع توفیر تغطیة تأمینیة على الحیاة لج
الموظفین

ي تساهم الوطنیة للتأمینات العامة ف
الخلیجي/ صندوق التقاعد اإلماراتي 

لموظفینا من مواطني دول مجلس 
التعاون الخلیجي

وائحمكافآت نها�ة الخدمة متوافقة مع الل

 المنافع تكافئ الشر�ة موظفیها �التعو�ضات و
.�ما یتماشى مع معاییر القطاع

 تشارترد معهدتشجیع فرص التعلم وتمو�ل مصار�ف التعلم مثل
المملكة المتحدة،-للتأمین 

المتثال تنظیم وحدة مكافحة غسل األموال من ِقبل الجمعیة الدولیة ل
المملكة المتحدة،-
یبراني برامج تدر�ب داخلیة على إدارة المخاطر واالحتیال واألمن الس

.وتقییمات دور�ة

صا�ة السماح لحاالت االتصال الضعیفة والوثیقة الم
.�فیروس �ورونا �العمل من المنزل

عد ز�ادة عملیات األتمتة لتسهیل مرافق العمل عن�
.للموظفین

اإلداراتعبرللموظفینالوظیفيالتنقلفرصتوفیر
حدة،علىحالة�لأساسعلىالمعنیة

التأمین على الصحة والحیاة-1

المساهمة في صندوق التقاعد.2

"نحن نرعاك"

التعلم والتطو�ر.4

ممارسات عمل مرنة-5

التنقل الوظیفي.6 التعو�ضات والمنافع.3
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المناسبات الخاصة �الموظفین

هم الدعم تشجع الشر�ة الموظفین على عیش حیاة صحیة، وتقدم ل
.أثناء العمل أ�ًضا

!لمحة عامة عن المناسبات الخاصة �الموظفین

ة في شارك فر�ق الكر�كیت التا�ع للشر�:تعز�ز الروح الر�اضیة
شر�ة وفضًال عن لعبة الكر�كیت، تشجع ال.دوري التأمین الممتاز

.كرة الر�شة و�رة القدم والر�اضة التي �حبها الموظفون 

.احتفال بیوم العمل في مقر الشر�ة

وجهات تنظیم تقد�م اللقاحات داخل الشر�ة للموظفین ومعالیهم
.و�جراء حمالت توعیة صحیة دور�ة.االتصال

.یفةاالحتفال �العید الوطني وتوز�ع الهدا�ا والوجبات الخف

ولكن �سبب تفشي فیروس �ورونا، تم تأجیل هذه/ وما قبله2019اختبارات صحیة للموظفین خالل عام / أجرت الشر�ة حمالت للتبرع �الدم وحمالت توعیة 
.2021الحمالت حتى عام 
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ة البیئیة واالجتماعیالحو�مة�جب على الشر�ة، عند دمج مبادئ 
:تشمل ما یليوالمؤسسیة في قرارات أعمالها، مراعاة عدة عوامل،

 ات الصلة البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة ذالحو�مةتضمین قضا�ا
تاب �أعمال التأمین في عملیة اتخاذ القرارات، وااللتزام �االكت

.المسؤول
 جتماعیة البیئیة واالالحو�مةإدارة المطالبات �ما یتماشى مع مبادئ

.والمؤسسیة
قة العمل مع الحكومات والهیئات التنظیمیة واألطراف ذات العال

الحو�مةالرئیسیین اآلخر�ن في القطاع والمجتمع لتعز�ز مبادرات
.البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة

ق في تنفیذ المساءلة والشفافیة في الكشف �انتظام عن التقدم المحق
.المبادئ

 حو�مةالالتعاون مع العمالء وشر�اء األعمال لز�ادة الوعي �قضا�ا
.لولالبیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة و�دارة المخاطر وتطو�ر الح

 اعیة البیئیة واالجتمالحو�مةمراعاة االستثناءات المستندة إلى
.والمؤسسیة في السیاسات التأمینیة والمؤسسیة

)مستقبلیة(البیئیة واالجتماعیة والمؤسسیة الحو�مةتكامل أعمال 
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البیئة.4



أولو�اتنا البیئیة

وِمن.البیئیةأولو�اتناالمستدامةالتنمیةأهدافوتحدد.والبیئةالمجتمععلىتأثیرناجیًدانراعيفنحنمسؤولة،شر�ةالعامةللتأمیناتالوطنیةألننظًرا
إحداثفيللغا�ةمهًمادوًراالتأمینشر�اتتلعبأن�مكن.تر�یزنامحورتظلأن�جبوتأثیره،المناخيالتغیرمثل�برى،قضا�اأنجیًدانعيفإنناَثم،

.القیمةسلسلةمنمهًماجزًءا�اعتبارهاالبیئةعلىإ�جابيتأثیر

.الكر�ون منخفضاقتصاد�اعتبارهامكانتهالترسیخاإلماراترؤ�ةمعالبیئیةوأولو�اتناأهدافناتتوافق

هدف التنمیة المستدامة الثالث
ضمان حیاة صحیة وتعز�ز العافیة للجمیع من مختلف األعمار

هدف التنمیة المستدامة الثامن
تعز�ز النمو المستدام والشامل والتوظیف والعمل الجید

هدف التنمیة المستدامة السادس
المیاه النظیفة والنظافة الصحیة

هدف التنمیة المستدامة الثالث عشر
العمل المناخي

هدف التنمیة المستدامة التاسع
الصناعة واالبتكار والهیاكل األساسیة

هدف التنمیة المستدامة الثاني عشر
االستهالك واإلنتاج المسؤوالن
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جهودنا المبذولة

استبدال المصابیح عالیة االستهالك للطاقة �مصابیح لید الموفرة للطاقة.

تقلیل �صمتنا الكر�ونیة و�دارة �میة النفا�ات الناتجة عن عملیاتنا

اهالمراقبة المستمرة النبعاثات غاز ثاني أكسید الكر�ون واستخدام الطاقة واستهالك المی.

وسنواصل مراقبة مستوى االنبعاثات حتى في .، قررت الشر�ة قیاس انبعاثات الكر�ون �قصد ضمان التخفیض التدر�جي2020في عام 
.المستقبل بهدف تحقیق التحسین التدر�جي

:   وفیما یلي أولو�ات جهودنا.لذا، تواصل الشر�ة مراقبة تأثیرها البیئي وتنفیذ تدابیر فعالیة استخدام الطاقة.نحن ندرك أهمیة الحد من تأثیر عملیاتنا على البیئة

30

 لى الحد األدنى، العملیات لتقلیل استخدام األوراق وتقلیل المطبوعات الملونة إوأتمتةز�ادة التحول الرقمي
.�اإلضافة إلى تشجیع عملیات الطباعة على الوجهین

استبدال األوراق في غرف االجتماعات �عقد اجتماعات على الشاشة.
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أثرنا البیئي

م من ذلك السلوك اإل�جابي األهتراعي استراتیجیتنا لالستدامة العدید من جوانب عملیاتنا �ما فیها استهالك الطاقة والمیاه، وانبعاثات الكر�ون، و�دارة النفا�ات، و 
.   لموظفینا

:2020وتلخص اإلحصاءات التالیة جهودنا المبذولة خالل عام 

استهالك الطاقة
%5تقلیل بنسبة 

2020إلى 2019
≤10%

یة تقلیل البصمة الكر�ون
%10بنسبة 

ون انبعاثات ثاني أكسید الكر�
%10تقلیل بنسبة 

2020إلى 2019

استهالك المیاه
%7تقلیل بنسبة 

2020إلى 2019

فواتیر الطاقة
%8توفیر 

2020إلى 2019
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االتصال بنا

≤10%
یة تقلیل البصمة الكر�ون

%10بنسبة 

. بيمكتب الوطنیة للتأمینات العامة، الطابق السادس، دیرة، د
154: ب رقم.ص

المقر الرئیسي

التصال إلبداء أي مالحظات أو تقد�م أي استفسارات حول هذا التقر�ر، ُیرجى ا
:من خالل الطرق التالیة

اتصل بنا على رقم

)عالقات المستثمر�ن(خولة خلیفة جمعة / السیدة

+971 4 2115865

بر�د إلكتروني
Investorrelation@ngiuae.com

اتصل بنا على رقم

)ةحو�مالشؤون القانونیة وال(كمال / السید

+971 4 2115890
بر�د إلكتروني

kamal@ngiuae.com

شكًرا لكم
3232

mailto:Investorrelation@ngiuae.com
mailto:Investorrelation@ngiuae.com
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